
Informace k provozu školy – pro žáky čtvrtého ročníku 

denní formy vzdělávání 

- uvedená pravidla vycházejí z materiálu MŠMT Informace k provozu škol a školských 

zařízení ze dne 20. 11. 2020 (doručeno do datové schránky školy); 

- opatření se zavádějí s cílem minimalizovat kontakty mezi žáky různých tříd. 

Vzhledem k tomu dochází k organizačním změnám ve výuce (především) volitelných 

předmětů. 

- Nadále platí povinnost mít dýchací cesty zakryté rouškou po celou dobu přítomnosti 

ve škole, a to ve všech prostorách. 

Obecné informace 

- třídám jsou přiděleny učebny, ve kterých se žáci pouze a jedině mohou nacházet 

o 4.A: uč. 6 (hlavní, „kmenová“), 6a, 7, 8 

o 4.B: uč. 9 (hlavní, „kmenová“), 11, 12, 13 

o 4.C: uč. 1 (hlavní, „kmenová“), 2, 3, 4 

- v kmenových učebnách probíhá výuka všech nedělených hodin 

- dělené hodiny (cizí jazyky, půlené hodiny ČJL/M) probíhají v kmenové učebně (sk. 1) 

a v sousední (sk. 2) – vyšší učebně (4.A: 6 + 7, 4.B: 9 + 11, 4.C: 1 + 2); 

- zbývající učebny přidělené každé třídě slouží k výuce seminářů a odpočinku; 

- o přestávkách mezi hodinami je s výjimkou nezbytného přesunu do sousední učebny 

v případě dělení hodin zakázán pohyb žáků po chodbách 

- každá vyučovací hodina bude přerušena za účelem vyvětrání učebny a návštěvy 

toalety – toto přerušení bude ve 4.A v čase 15–20 minut, ve 4.B 25–30, ve 4.C 35–40 

minut počítáno vždy od začátku vyučovací hodiny; pětiminutové přerušení je dle 

rozhodnutí vyučujícího možné nahradit v průběhu přestávky. 

Příchod do školy 

- vzhledem k umístění šatních skříněk není nutné organizovat příchod 4.B; 

- žáky 4.A prosíme, aby do školy přišli co nejdříve po jejím otevření (7:15); 

- žáky 4.C prosíme, aby do školy přišli co nejpozději před zahájením vyučování (7:30); 

- po převlečení a přezutí je nutné prostor kolem šatních skříněk opustit co nejdříve a 

zdržovat se pouze v přidělené učebně. 

Stravování ve školní jídelně (informace pro žáky, kteří se stravují) 

- kapacita školní jídelny byla snížena na polovinu (přibližně 40 míst), místa, která musí 

zůstat neobsazena, byla označena; 

- do školní jídelny smí vstoupit pouze tolik žáků, kolik je míst k sezení (přibližně 40); 

- žáci 4.C odcházejí do školní jídelny za doprovodu vyučujícího, který učil 6. VH, ihned 

po skončení hodiny PO ZADNÍM schodišti; 

- žáci 4.B odcházejí do školní jídelny za doprovodu vyučujícího, který učil 6. VH, 

v 13:15 hodin PO ZADNÍM schodišti. 6. VH se o 15 minut prodlužuje; 

- žáci 4.A odcházejí do školní jídelny za doprovodu vyučujícího, který učil 6. VH, ve 

13:30 hodin PO ZADNÍM schodišti. 6. VH se o 30 minut prodlužuje; 

- po obědě ve školní jídelny žáci odcházejí PO HLAVNÍM schodišti do jedné z učeben 

přidělených jejich třídě. 

Polední přestávka 

- žáci odcházejí po ukončení 6.VH s vyučujícím na oběd nebo zůstávají v jedné 

z učeben přidělených jejich třídě; 



- z organizačních důvodů důrazně NEDOPORUČUJEME odcházet v průběhu polední 

přestávky z budovy školy; 

Odchod ze školy 

- po ukončení vyučování žáci odcházejí ze školy volně; 

- při pohybu v okolí šatních skříněk žáci dbají bezpečnostních opatření, snaží se 

minimalizovat kontakt s žáky jiných tříd (vzhledem k tomu, že výuka je ve většině 

případů ukončena semináři, které pro žák z různých tříd končí v různou dobu, ke 

kontaktům může docházet pouze výjimečně). 

Organizace výuky v seminářích 

- výuka v seminářích je možná pouze v homogenních skupinách tvořených pouze žáky 

jedné třídy; 

- semináře proto budou (z pohledu žáka) pouze jednohodinové; 

- došlo k úpravě rozvrhu, prosíme o dodržení následujícího postupu a pečlivé 

prostudování. Žák v upraveném rozvrhu: 

o zkontroluje, zda je v době jeho původního semináře organizována výuka pro 

jeho třídu (např. původní Kaj1 (Sm) v PO 5., 6. VH – nové Kaj1 (Sm) v PO 5. 

VH pro třídu 4.B, 6. VH pro třídu 4.C) – pak navštěvuje seminář v hodině 

určené pro jeho třídu; druhou hodinu tráví ve volné učebně přiřazené jeho 

třídě; v případě krajních hodin odchází dříve/přichází později 

o pokud výuka pro jeho třídu není organizována, v přiloženém seznamu zjistí, do 

kterého semináře byl přeřazen (např. žák 4.A z původního semináře Kaj1 byl 

přeřazen do Kaj2 (Le) v PO 5., 6. VH) – z rozvrhu zjistí, která z hodin je 

organizována pro jeho třídu (5.VH pro třídu 4.A, 6.VH pro třídu 4.C) – pak 

navštěvuje seminář v hodině určené pro jeho třídu; druhou hodinu tráví ve 

volné učebně přiřazené jeho třídě; v případě krajních hodin odchází 

dříve/přichází později. 

- z organizačních důvodů dochází ve výjimečných případech ke změně vyučujícího 

semináře (pokud nebylo možné žáka přesunout do jiného semináře stejného 

vyučujícího). 


